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Det kan Lønberegneren
Med lønberegneren kan du kontrollere din løn og se, hvorledes den har udviklet sig fra 1.
januar 2009, samt hvorledes den vil udvikle sig i den nærmeste fremtid.
Du kan se, hvor meget du skal have i løn i en bestemt måned, eller se hvad du skal have i
årsløn eller over en anden periode, som du selv vælger.
Du skal foretage nogle valg, samt indtaste oplysninger om dit ugentlige timetal samt lokale
lønaftaler, som du er omfattet af. Resten klarer lønberegneren af sig selv.
Lønberegneren viser din samlede løn, hvor meget der indbetales til pension, samt hvor stor en
del af din løn og pension, der udløses i kraft af lokale lønaftaler.
Med lønberegneren kan du også eksportere resultaterne til eksempelvis et regneark, således at
du kan benytte beregningerne til eksempelvis ændring af din forskudsopgørelse hos Skat.

Det kan Lønberegneren ikke
Lønberegneren kan ikke alt.
Det er eksempelvis ikke muligt at lave beregninger, der omfatter særydelser som 17-06 tillæg,
lørdagsbetaling og lignende.
Det er heller ikke muligt for deltidsansatte, der oppebærer tillæg, som ikke reduceres efter
ansættelseskvoten, at foretage en eksakt beregning af størrelsen af disse tillæg. Det er tillige
således, at Lønberegneren ikke kan håndtere tillæg, der ikke er angivet i 31/3 2000-niveau.
I disse tilfælde henvises du til, at eksportere data til et Excel regneark, og efterfølgende
indtaste de relevante oplysninger, der ikke kan håndteres af Lønberegneren.
Det skal desuden bemærkes, at lønberegneren alene laver beregninger for ansatte i kommuner
og regioner. Omvendt kan du også som ansat på eksempelvis det private område drage nytte
af lønberegneren, idet du kan bruge den til at en lønsammenligning: Hvad får du aktuelt i løn,
og hvad ville du have fået, hvis du var ansat på en tilsvarende arbejdsplads i en kommune
eller en region?
Tip:
Hvis du skal beregne et tillæg, der ikke er angivet i 31/3 2000-niveau, er det givetvis i den
lokale lønaftale angivet på baggrund af det niveau, der var gældende på det tidspunkt, hvor
aftalen blev indgået. Det dagsaktuelle tal finder du ved at dividere grundbeløbet med den
reguleringsprocent, der var gældende på det tidspunkt, der er henvist til i angivelsen af
niveauet for tillægget. Efterfølgende skal du gange tallet med den aktuelle reguleringsprocent.
Reguleringsprocenterne finder du på SL.DK under løn – lønsatser.
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Valg og indtastninger, som du skal foretage
For at få det rigtige resultat på bundlinjen, når du anvender lønberegneren, skal du foretage
nogle valg samt indtaste nogle oplysninger.
Tip:
I Lønberegneren findes en lille funktion, som indebærer, at du i selve lønberegneren får en
kort forklaring på, hvilke valg, du skal foretage eller hvilke oplysninger, du skal/kan indtaste.
Forklaringen ”popper op” i højre side af skærmbilledet, når du med musen klikker på et
valgfelt eller et indtastningsfelt – så selv om du ikke sidder med denne brugervejledning ved
hånden vil der alligevel være mulighed finde rundt i ”lønjunglen”.

Ansættelsesmyndighed - Kommune eller region
Det første valg du skal foretage, er om du er ansat i en kommune eller en region. Valget
foretages i valgfeltet: Ansættelsesmyndighed. Valgmulighederne fremkommer ved, at du
klikker på ”pilen” i valgfeltet.

Dette valg er nødvendigt, fordi lønsatser og reguleringsprocenter ikke er identiske i kommuner
og regioner. Desuden er der for nogle stillinger forskel på den grundlønning og/eller
pensionsprocent, der er aftalt for ansatte i kommuner og regioner.
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Arbejdskommune
Det næste valg du skal foretage, drejer sig om hvilken kommune din arbejdsplads er
beliggende i. Når du klikker på pilen får du en liste over samtlige 98 kommuner. Når du har
fået rullepanelet frem på skærmen, kan du skyde genvej ved at indtaste det første bogstav i
navnet på den kommune din arbejdsplads er beliggende i.

Dette valg er nødvendigt, fordi lønnen på de enkelte løntrin i det kommunale og regionale
lønsystem ikke er ens i alle kommuner.

Ugentligt timetal
Det første indtastningsfelt er feltet, hvor du skal indtaste dit ugentlige timetal. Såfremt du ikke
er fuldtidsansat skal du indtaste det antal timer pr. uge, som du er ansat til at præstere.
Lønberegneren vil herefter reducere lønnen i forhold til dit timetal. Feltet er forudindstillet til
37 timer.
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Erfaringsdato
Feltet anvendes af personer, der er ansat i en stilling, hvor overenskomsten udløser
kvalifikationsløn på baggrund af den ansattes anciennitet. Konkret drejer det sig om ansatte i
følgende stillinger:






Socialpædagoger (basisstillinger)
Lærere
Værkstedsassistenter
Værkstedsassistenter uden relevant uddannelse
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

Erfaringsdatoen vil normalt fremgå af lønsedlen.
For socialpædagoger, lærere og værkstedsassistenter fastlægges erfaringsdatoen med
udgangspunkt i det antal år og måneder, den pågældende har været beskæftiget på baggrund
af grunduddannelsen. Hvis man har været uafbrudt beskæftiget, er det således tidspunktet for
første ansættelse efter endt uddannelse. Såfremt der har været afbrydelser i ansættelsen
p.g.a. eksempelvis ledighed eller arbejde i en periode udenfor området rykkes erfaringsdatoen
med det antal måneder og år, som man har været væk fra arbejdsområdet.
For værkstedsassistenter uden relevant uddannelse samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere
fastsættes erfaringsdatoen med udgangspunkt i den tid den pågældende har været ansat
indenfor overenskomstens område. Ved uafbrudt ansættelses, er det således
ansættelsestidspunktet, der skal anføres.
Feltet ”Erfaringdato” indeholder såvel et valgfelt som et indtastningsfelt. I valgfeltet skal, der
vælges en måned for første ansættelse endvidere skal der indtastes et årstal.
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Stilling
Herefter skal du vælge den stilling, som du ønsker beregningen foretaget for. Valget foretages
på et rullepanel, som indeholder de stillingskategorier, der er indeholdt i de overenskomster
som forbundet har indgået med KL og regionerne.

Indtastning af lokale løndele
De resterende indtastningsfelter i lønberegneren giver mulighed for indtastning af oplysninger
om lokalt aftalte løndele.

Tip:
Hvis du ikke indtaster oplysninger i disse felter og trykker på ”Vis lønberegning” vil du få
mindstelønnen for den stilling, der er valgt.
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Grundløn
Indtastningsfelterne under ”Grundløn” anvendes (og kan kun anvendes), hvis stillingen
”Ledere omfattet af lederoverenskomsten” er valgt. Den anvendes således ved beregningen af
lønnen for ledere vis grundløn er fastsat efter lokal aftale.
Det lokalt aftalte grundlønstrin samt eventuelt aftalt grundlønstillæg indtastes. Eventuelt tillæg
indtastes i ”31/3 2000-niveau”.

Lokalt aftalt funktions- og kvalifikationsløn
I disse felter indtaster du oplysninger om lokalt aftalt funktions- og kvalifikationsløn.
Tillæg indtastes i form af årligt grundbeløb i 31/3 2000-niveau, eksempelvis 4.000 kr. .
Lønberegneren opdaterer herefter tillægget til ”nutidskroner”.
Løntrin indtastes i form af det samlede antal løntrin, der lokalt er aftalt udover grundlønnen
og eventuel centralt aftalt kvalifikationsløn, eksempelvis 1, 2, 3, 4 etc.
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Diverse tillæg
Såfremt du oppebærer Udligningstillæg eller Overgangstillæg, skal du indtaste det antal
løntrin, som du oppebærer, udover stillingens grundløn og eventuel centralt aftalt
kvalifikation.

Tip:
Overgangstillæg oppebæres af visse ansatte, der var ansat ved overgangen til ”ny løn” i
1998, og som fortsat er ansat i samme stilling på samme arbejdsplads eller ved samme
arbejdsgiver.
Udligningstillæg oppebæres typisk af ansatte, der ved overgang fra ansættelse i et amt til
ansættelse i en kommune i forbindelse med opgave- og struktur reformen, er overgået til en
ny stilling med lavere grundløn.

Lønberegningen
På baggrund af de valg og indtastninger, der er foretaget, er du klar til at få lavet en
lønberegning. Du kan lave en beregning for en enkelt måned eller for en længere periode.

Periodevalg
Lønberegneren er indstillet til at lave beregningen for den aktuelle måned, men du kan vælge
at få lavet beregningen for en længere periode eksempelvis et kalenderår. På den måde vil du
kunne få overblik over lønudviklingen over en længere periode.
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Vis lønberegning
Når du har valgt den periode beregningen skal foretages for, skal du blot med musen aktivere
”Vis lønberegning.
Nedenfor ser du et eksempel på en lønberegning for en socialpædagog, der har erfaringsdato
marts 2000 og som oppebærer i alt 3 løntrin samt et tillæg på 5.200 kr. årligt (31/3 2000niveau) i lokalt aftalt løn:
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Rapporten viser den samlede løn samt hvor stor en del af lønnen, der er centralt aftalt, og
hvor stor en del en del, der stammer fra lokale aftaler. Rapporten viser også, hvor meget, der
indbetales i pension.
I den foranstående rapport stiger lønnen i marts 2010. Det skyldes, at erfaringsdatoen er sat
til marts 2000. Det betyder, at den pågældende i marts 2010 har 10 års samlet beskæftigelse
på baggrund af grunduddannelsen og derfor får 3 løntrin.
Endvidere er der en lønstigning i april 2010. Den lønstigning skyldes, at satserne i
kommunerne stiger en smule på dette tidspunkt.

Eksport
Beregningen kan eksporteres til enten en PDF-fil eller til et EXEL-regneark. Når du har
foretaget beregningen skal du blot vælge, hvilket format, du ønsker, at få resultatet vist i.
Herefter klikker du på ”Eksport”:

Efter eksport til ret regneark, kan du eksempelvis tillægge oplysninger om særydelser og
forventet overarbejde. På den måde kan du få et helt præcist billede af den forventede
indtægt.

Forbehold for fejl og mangler
Lønberegneren indeholder rigtigt mange informationer og beregninger. Vi har også testet den,
men vil ikke garantere, at der ikke kan forekomme fejl og mangler.
Falder du over en fejl, så send en mail til nlp@sl.dk
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